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एक ददलस एक छोटा शळिंऩी आऩल्मा दकुानात फसून शळलणकाभ कयत होता. तवे्हा भावमािंचा 
कऱऩ आरा आणण त्माच्मा दऩुायच्मा जेलणालय म्हणजे त्माच्मा चटणी ऩोऱी लय फसरा.  

त्माने यागाने त्मािंना ळुक ळुक केरे. ऩण भावमािंलय त्माचा काही असय ऩडरा नाही.  

त्मािंनी त्माची गोड चटणी खाऊन टाकरी. 

छोटा शळ िंऩी ओयडरा, आणण कऩड्माने भावमािंना भायत म्हणारा, “हे घ्मा”.  

जेव्हा एकाच लायात सात भाळा भेल्मा तवे्हा त्मारा पाय आवचमय लाटरे. 
स्लतःलय खुळ होत तो म्हणारा, ठीक आहे,  भी एका झटक्मात सात भावमािंना भारून टाकरे.” 



छोट्मा शळिंप्मारा आऩल्मा ऩयाक्रभाचा एलढा गलय झारा की त्माने एका ऩट्टालय शरहरे 
“एक लाय आणण सात ठाय”  

निंतय तो आऩरे बाग्म आजभालमारा ननघारा. 

त्माने आऩरा ऩट्टा फािंधरा, दकुान फिंद केरे, यात्रीच्मा खाण्मासाठी 
ऩनीयचा एक तुकडा आऩल्मा णखळात घातरा. 

जेव्हा तो ळहयाच्मा फाहय ऩोहचरा तवे्हा 
शळिंप्माने चचलचचल ऐकरी, जशभनीलय 
एका छोटा ऩऺी होता, त्मारा त्माने 

णखळात ठेलरे. 

 “प्रलासात भरा मा ऩक्ष्माची 
सोफत चािंगरी होईर.” असे म्हणून 
तो आनिंदाने ऩुढे चारू रागरा. 



थोड्माच लेऱात शळिंप्मारा एक याऺस बेटरा. शळिंप्माने 
प्रसन्नऩणे त्मारा, ”ळुब सकाऱ” म्हटरे. याऺस ओयडरा, 
”तू ननघ इथून, नाहीतय तुझी हड्डी ऩसरी एक कयेन”. 
“तुरा भादहत नाही भी कोण आहे,” असे म्हणत शळिंप्माने 
आऩल्मा ऩट्टालयची ओऱ लाचरी. याऺसारा लाटरे की 
शळिंप्माने एकाच लायात सात रोकािंना ठाय भायरे होत.े 
“एका लायात सात ठाय” त्माने रोऱत आऩल्मा असभ्म 

लागण्माची भापी भाचगतरी. 
 

“चर फघ ूतझु्मात ककती ताकद आहे,” याऺस 
म्हणारा आणण त्माने एक दगड उचररा आणण तो 
दाफनू त्माच्मातनू ऩाणी काढरे. “जया त ूऩण 
प्रमत्न कय,“ तो म्हणारा. 

शळिंप्माने ऩटाऩट वलचाय केरा, दगड उचरण्माच ेनाटक 
कयत त्माने आऩल्मा णखळातून ऩनीयचा तुकडा फाहेय 
काढर आणण त्माच्मातून ऩाणी ननघेऩमतं त्मारा 
दाफरे. शळिंऩी म्हणारा, ”हे तय खूऩ सोप्ऩे आहे.” 



“अये व्ला!” याऺस हैयाण होत म्हणारा,” तय भग हे करून दाखल, 
त्माने एक दगड उचररा आणण एलढ्मा दयू पेकरा की तो 

नजयेसभोरून गामफ झारा." 

 “हे तय अगदी सोप्ऩे आहे, शळ िंऩी म्हणारा, त्माने ऩटकन णखळातनू ऩऺी 
काढरा आणण याऺसारा कऱण्माच्मा हात त्माने ऩक्ष्मारा हलेत सोडून ददर.े 

ऩऺी उडून नजयेच्मा ऩाय गेरा. 



“ऩण भरा खात्री आहे की हे जे काभ भी तरुा सािंगणाय आहे ना त ेत ूकरू 
ळकणाय नाही,” याऺस म्हणारा. “हे ऩडरेरे झाड आहे ना त्मारा भाझ्मा 

भहाराऩमतं नेण्मासाठी भरा भदत कयत.” 
“मात काम भोठिं आहे,” छोटा शळ िंऩी म्हणारा. 

एका झटक्मात याऺसाने त ेझाड आऩल्मा खािंद्मालय घेतरे 
आणण तो चारू रागरा. त ेलजनदाय झाड उचरल्माने याऺसारा 

वलास रागत होता तवे्हा हा चतुय शळिंऩी झाडाच्मा पािंदीलय 
आयाभात फसरा होता. 

थोड्माच लेऱात याऺसारा आयाभ कयण्मासाठी थािंफाले रागरे आणण फसाले रागरे. तवे्हा तो 
छोटा शळ िंऩी पािंद्माभधून फाहेय आरा आणण त्मारा भदत कयण्माचे नाटक केरे आणण 

वलचायर,े “त ूतय एलढ्मा रलकय थकरा?” याऺसाने आऩरा याग रऩवलण्माचा प्रमत्न केरा 
आणण धूतयऩणे म्हणारा, “खयतय तय त ूददसतो छोटा ऩण खूऩच ताकदलय आहेस.  

चर भाझ्मा घयी चर आणण भाझ्मा बालािंना बेट.” 



भग छोटा शळ िंऩी याऺसािंच्मा सहा बालािंना बेटरा. 



जेव्हा शळ िंप्माने त्मािंना सािंचगतरे की त्माने 
त्मािंच्मा बालारा कसे हयलरे. तवे्हा त े
सगऱे ददग्गज याऺस जोयात हसरे.  

त्मािंनी शळ िंप्मारा स्लाददष्ट अन्न खामरा 
घातरे. आणण भग त्मारा झोऩण्माची 
खोरी दाखलरी. छोटा शळ िंऩी खारी 

गाशरच्मालय झोऩरा कायण त्मारा ददरेरा 
ऩरिंग खूऩ भोठा होता. त्मायात्री दोन 

याऺस हऱूच शळिंप्माच्मा खोरीत शळयरे. 
 



त्मािंनी जड अळा गदेने ऩरिंगारा खूऩ भायरे. “चर त्मा उिं दयाचा आता 
भतृ्म ूझारा असेर,” असे एकाने दसुऱ्मारा म्हटर.े 

ऩरिंगारा भायण्माच्मा आलाजाभऱेु शळ िंप्मारा जाग आरी आणण तो हऱूच आऩल्मा 
खोरीच्मा फाहेय आरा. त्माने त्मा दोघा याऺसािंना फोरतािंना ऐकरे, “त्मािंनी त्मा 

शळ िंप्मारा भारून टाकरे.” 



निंतय याऺस झोऩरे आणण भग शळिंप्माने हऱूच 
याऺसाच्मा डोक्मालय एक सपयचिंद पेकरे. 

“तू भरा का भायरे?” दसुया याऺस ओयडरा.भग 
त्माने आऩल्मा जलऱच्मा बालारा जोयात भायरे.  

शळिंप्माने अजून एका याऺसाच्मा डोक्मालय 
सपयचिंद पेकरे. त्माभुऱे नतसऱ्मा याऺसाने 
आऩल्मा चलथ्मा बालाच्मा नाकालय भायरे. 

माभुऱे थोड्माच लेऱात याऺसािंभध्मे बमिंकय 
भायाभायी सुरु झारी. शळिंप्माने एका सुयक्षऺत 
दठकाणी फसून याऺसािंची रढाई ऩादहरी. 



जोऩमतं सलय याऺस धायतीथय ऩडत नाही तोऩमतं ही रढाई चार ूहोती. 
भग शळिंप्माने सलय याऺसािंना एका दोऱ्माने फािंधर.े आणण ऩयत तो 

आऩल्मा बाग्माच्मा ळोधात फाहेय ऩडरा. 



सकाऱी शळ िंऩी ळहयात ऩोहचरा. नतथे रोक घाफरून 
इकड ेनतकड ेधालत होत.े सगऱीकड ेसनैनक उबे होत.े 

“एलढा सगऱा आयडाओयडा का आहे?” छोट्मा शळिंप्माने वलचायरे. एक सैननक 
म्हणारा, ”याऺस, याऺस सगळ्मा प्रलाळािंना रुटत आहेत, आभची घये नष्ट 
कयत आहेत, आभची गाईगुये खात आहेत. मा याऺसािंनी इतका कहय भाजलरा 
आहे की, जी व्मक्ती आम्हािंरा मा याऺसािंच्मा तालडीतून  

सोडरे त्माच्माळी याजा आऩल्मा याजकन्मेच ेरग्न रालून  

देणाय आहे.” 

“ठीक आहे, आता तुम्हािंरा त्मा याऺसािंची चचिंता  

कयण्माची गयज नाही .कायण भी त्मािंना आता ऩुयत े 

सिंऩलरे आहे.” शळिंऩी म्हणारा.   



छोट्मा शळ िंप्माने सािंचगतरेल्मा गोष्टीलय सनैनकािंचा प्रथभ वलवलास फसरा नाही. ऩण ळलेटी 
त ेत्मारा याजाजलऱ घेलनू गेरे. “त?ू तझुा सायखा छोटा भाणूस त्मा ददग्गज याऺसािंना 
कसे फये हयल ूळकतो?” याजाने शळ िंप्माची णखल्री उडलत म्हटरे. “भाझे फहादयू सनैनक 

सदु्धा त्मा याऺसािंना भायण्मात नाकाभ यादहरे.” ऩण याजकुभायीरा तो छोटा शळ िंऩी इतका 
आलडरा की ती त्माची कोणतीही गोष्ट भानण्मास तमाय झारी. 

 

“भहायाज आऩण स्लतः चरा आणण आऩल्मा डोळ्मािंनी फघा भी त्मा याऺसािंचे 
कसे हार केरे आहेत त े“शळ िंऩी म्हणारा."  

त्मानिंतय त्माने याजा, सनैनक आणण नगयलासीमािंना याऺसािंच्मा भहारात नेरे. 



जेव्हा याजाने धायतीथय ऩडरेल्मा याऺसािंचे हातऩाम फािंधरेरे ऩादहर,े  

तवे्हा तो म्हणारा, “हे काभ तय कभीत कभी दहा रोकािंचे लाटत.े”  



याजाने सगळ्मा याऺसािंना देळातनू हाकरनू ददरे.. 

... आणण छोट्मा शळ िंप्माने याऺसािंना धभकी 
ददरी की जय त ेऩयत आरे तय तो त्मािंची 

हड्डी-ऩसरी एक कयेन. 

भग त्माददलळी छोट्मा शळ िंप्माचे आणण याज्कुभायीचे रग्न झारे. 
सगऱे नगयलासी ओयडरे, “फहादयू छोट्मा शळ िंप्माचा वलजम असो.” 



छोटा शळ िंऩी भहारात याहू रागरा, खयच त्माचे नळीफ चािंगरे होत.े 
स्लतःरा हे नेहभी रऺात याहाले म्हणून शळ िंऩी नेहभी ननळ्मा यिंगाचा 

ऩट्टा फािंधामचा आणण त्मालय शरहरेरे असामचे,  

“एका वारात सात ठार”. 

समाप्त 


